
№ з/п Пріоритетні завдання Зміст заходів
Термін 

виконання
Виконавці

Орієнтований обсяг 

фінансування відповідно 

до програми, тис.грн.

Річний обсяг 

фінансування, тис.грн.

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоді, 

тис.грн.

Відсоток 

виконанн

я заходу, 

%

Інформація про виконання, або причини 

невиконання заходу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Проведення учбово-методичних заходів щодо

дотримання норм та принципів державної регуляторної

політики посадовими особами міської ради та її

виконавчого комітету, відповідальних за здійснення

державної регуляторної політики в сфері господарської

діяльності

2019-2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, 

виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Посадові особи постійно підвищують 

професійний рівень шляхом вивчення Закону 

України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності" та 

постанови КМУ від 11.03.2004 № 308 "Про 

затвердження методик проведення аналізу 

впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта".  

1.1.2. Підтримка Платформи ефективного регулювання

PRO в актуальному стані (локалізація бізнес-кейсів,

підготовка аналізу регуляторного впливу, тестів малого

підприємництва за допомогою Платформи) 

2019-2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Локалізовано 100% бізнес-кейсів (понад 59 

інструкцій, які покроково описують регуляторні 

процедури  для відкриття власної справи) 

https://regulation.gov.ua/business/index

1.1.3. Здійснення дерегуляції підприємницької

діяльності (аналіз нормативно-правових актів, які

впливають на підприємницьке середовище;

формування плану підготовки проектів регуляторних

актів на 2019-2021 роки з питань, які регулюють

підприємницьку діяльність в місті; підтримання в

актуальному стані електронний реєстр діючих

регуляторних актів). 

2019-2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, 

виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 План підготовки проєктів регуляторних актів на 

2021 рік розміщено на офіційному сайті 

Житомирської міської ради 

http://zt-rada.gov.ua/?3445[0]=41

Електронний реєстр на Єдиному державному 

веб-порталі відкритих даних - знаходиться в 

актуальному стані

https://data.gov.ua/dataset/4d8acbae-ea0a-4e39-

afe9-96d3d2c2b53b/resource/35061c31-542c-4e57-

a878-ae1793e9db4e

Переодичні відстеження здійснювались щодо 

двох регуляторних актів, повторні - 2 

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=12509

1.2.1. Оперативне реагування на зміни в дозвільному 

законодавстві, розробка та внесення пропозицій до 

центральних органів виконавчої влади щодо 

спрощення адміністративно-дозвільних процедур

2019 – 2021 

роки

Центр надання 

адміністративних послуг 

міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Інформаційні та технологічні картки надання 

адміністративних послуг постійно приводяться 

у відповідність до чинного законодавства

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=379

1.2.2. Здійснення анкетування суб’єктів 

господарювання з питань якісного надання 

адміністративних послуг, у тому числі з видачі 

документів

2019 – 2021 

роки

Центр надання 

адміністративних послуг 

міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 В Центрі надання адміністративних послуг 

постійно  проводиться анкетування підприємців 

та громадян щодо якості надання 

адміністративних послуг.
1.2.3. Оприлюднення актуальної та повної інформації 

про адміністративні послуги, які надаються через 

центри надання адміністративних послуг на 

інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах, у 

засобах масової інформації

2019 – 2021 

роки

Центр надання 

адміністративних послуг 

міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 На офіційному сайті міської ради у розділі 

"Центр надання адміністративних послуг" 

розміщена інформація про діяльність ЦНАПу, 

графік роботи, перелік адміністративних послуг, 

відповідні інформаційні стенди також розміщені 

у Центрі.

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=379

Сформувати сприятливе 

підприємницьке середовище
1.1

Удосконалити систему видачі 

документів дозвільного 

характеру, спростити 

адміністративно-дозвільні 

процедури

1.2

Виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир 2019-2021 роки

 

про результати виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 2019-2021 роки.

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї -  18.12.2018 № 1292

Відповідальний виконавець Програми - Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми - 2019 -2021 роки

станом на 01.04.2021 року



1.2.4. Проведення, за участю підприємців, громадських 

організацій, місцевого дозвільного органу, нарад, 

«круглих столів», семінарів, конференцій тощо з 

питань надання адміністративних послуг, у тому числі з 

видачі документів дозвільного характеру

2019 – 2021 

роки

Центр надання 

адміністративних послуг 

міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100  Адміністратори Центру надання 

адміністративних послуг взяли участь у 3 

семінарах/тренінгах, 4 вебінарах організованих 

Головним територіальним управління юстиції у 

Житомирській області; Житомисрська ОДА 

"Траснсформація ЦНАП"; Всеукраїнська 

асаціація ЦНАП "Надання адміністративних 

послуг соціального характеру в ЦНАП"; U-

LEAD "Презентація online курсів для 

адміністраторів ЦНАП"; Мінцифра "Громада в 

дії".  Працівниками постійно підвищується 

професійний рівень шляхом вивчення 

відповідного законодавства та змін до 

законодавства.

1.2.5. Проведення моніторингу здійснення дозвільних 

процедур

2019 – 2021 

роки

Центр надання 

адміністративних послуг 

міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Адміністраторами Центру надання 

адміністративних послуг постійно проводиться 

контроль термінів видачі дозвільних 

документів.

1.2.6. Оптимізація діяльності центру надання 

адміністративних послуг щодо скорочення термінів 

видачі дозвільних документів

2019 – 2021 

роки

Виконавчі органи міської 

ради, центр надання 

адміністративних послуг 

міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Адміністраторами Центру надання 

адміністративних послуг постійно проводиться 

моніторинг змін у законодавстві щодо термінів 

видачі дозвільних документів.

1.3.1. Підготовка пропозицій спільно з громадськими 

організаціями, суб’єктами підприємництва до 

центральних органів виконавчої влади про внесення 

змін до законодавчих актів щодо удосконалення 

державного нагляду (контролю)

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, 

громадські організації і 

об’єднання підприємців міста, 

державні наглядові та 

контролюючі органи (за 

згодою), Житомирська 

об’єднана державна податкова 

інспекція головного 

управління ДФС у 

Житомирській області, 

територіальні  органи 

міністерств та інших 

центральних органів 

виконавчої влади 

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 0 Пропозиції щодо співпраці не надходили.

Удосконалити систему видачі 

документів дозвільного 

характеру, спростити 

адміністративно-дозвільні 

процедури

1.2

Зменшити адміністративний 

тиск у сфері нагляду і 

контролю

1.3



1.3.2. Ініціювання змін до Податкового кодексу 

України щодо зменшення кількості податків та зборів, 

спрощення їх адміністрування, податкової звітності, 

застосування податкових «канікул»

2019 – 2021 

роки

Громадські організації і 

об’єднання підприємців міста

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 * від 17.03.2020 №1762 «Про звернення 

депутатів Житомирської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо підтримки 

бізнесу в умовах проведення обмежувальних 

заходів щодо недопущення поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 на території 

Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади»;

* від 03.04.2020 №1803 «Про внесення змін до 

рішення Житомирської міської ради від 

10.06.2015 № 932 «Про місцеві податки та 

збори» (зменшено ставку по єдиному податку);

* від 03.04.2020 № 1820 «Про звільнення від 

сплати за оренду майна» (звільнено орендарів на 

період з моменту установлення карантину і до 

його завершення у встановленому законом 

порядку від сплати за оренду нерухомого майна 

Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади.

* від 18.06.2020 № 1895 «Про затвердження 

Положення про відшкодування суб’єктам 

господарювання сплачених відсотків за 

короткостроковими та середньостроковими 

кредитами, що залучені у банківських 

установах;

* від 25.03.2021 № 107 "Про внесення змін до 

рішення міської ради від 18.06.2020 № 1895 

«Про затвердження Положення про 

відшкодування суб’єктам господарювання 

сплачених відсотків за короткостроковими та 1.3.3. Здійснення інформаційно-консультативної 

роботи для суб’єктів господарювання щодо 

недопущення порушень у сфері підприємницької 

діяльності шляхом проведення семінарів, «круглих 

столів», публікацій у засобах масової інформації, 

оприлюднення на офіційних веб-сайтах

2019 – 2021 

роки

Житомирська об’єднана 

державна податкова інспекція 

головного управління ДФС у 

Житомирській області

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 В Центрі надання адмінстративних послуг 

постійно надаються консультації з питань 

започаткування та ведення підприємницької 

діяльності (2 700 надано консультацій, видано    

1 362-документів дозвільного характеру, 

зареєстровано 2 018 декларацій), в податковій 

інспекції - з питань податкового законодавства. 

2.1.1. Інформування підприємців про нормативно-

правові документи міської ради, що регулюють 

здійснення підприємницької діяльності, проведення 

виставок, ярмарок тощо

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, 

виконавчі органи міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Нормативно-правові акти, що регулюють 

підприємницьку діяльність, інформація про 

вільні приміщення, проведення виставок, 

ярмарок, форумів, конкурсів, тендерів  

розміщені на офіційному сайті міської ради в 

розділі "Економіка", "Підприємцю" та  

Інвестиійному порталі Житомира

http://zt-rada.gov.ua/

http://zt-rada.gov.ua/doyvagupidpriemcyam

https://investinzhytomyr.com/

Зменшити адміністративний 

тиск у сфері нагляду і 

контролю

1.3

Удосконалити інформаційну 

та ресурсну підтримку 

суб’єктів малого і середнього 

бізнесу 

2.1



2.1.2. Підвищення рівня поінформованості підприємців 

щодо можливостей Європейської мережі підприємств 

та програми ЄС “Конкурентоспроможність 

підприємств малого і середнього бізнесу 

(COSME) (2014-2020)”.

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Малий та середній бізнес постійно інформується 

щодо можливостей виходу на європейські 

ринки, доступу фінансування, вдосконалення 

внутрішніх процесів тощо

на офіційному сайті міської ради в розділі 

"Економіка", "Підприємцю" та Інвестиійному 

порталі Житомира

http://zt-rada.gov.ua/

http://zt-rada.gov.ua/doyvagupidpriemcyam

https://investinzhytomyr.com/

на сторінці у Facebook та Telegram - 

департаменту економічного розвитку

https://www.facebook.com/der.zt.city/?ref=bookma

rks 

https://t.me/derzt_news
2.1.3. Створення та підтримка єдиної інформаційної 

платформи

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, 

виконавчі органи 

Міський бюджет 20 1,26 100 Створено сучасне комунікаційне середовище 

Інвестиційний портал Житомира, з метою 

залечення нових інвесторів, інформування 

зацікавлених сторін про економічний потенціал 

міста, підвищення інформаційної обізнаності 

підприємців щодо здійснення господарської 

діяльності 

https://investinzhytomyr.com/

2.1.4. Проведення семінарів, круглих столів, надання 

консультацій для суб’єктів господарювання щодо 

роз’яснення діючого податкового законодавства та 

законодавства у сфері праці

2019 – 2021 

роки

Департамент бюджету та 

фінансів міської ради, 

Житомирська об’єднана 

державна податкова інспекція 

головного управління ДФС у 

Житомирській області

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Депатраментом бюджету та фінансів 

проводяться  засідання робочої групи , 

заслухано суб'єктів господарської діяльності 

щодо підвищення заробітньої плати, погашення 

заборгованості, легалізації трудових відносин.

Громадянам надається роз'яснювальна допомога 

по гарячій лінії, проводяться особисті прийом. 

2.1.5. Організація та проведення конкурсів на право 

укладання договорів оренди нежилих приміщень, 

приватизації майнових об’єктів комунальної власності 

міста, земельних торгів

2019 – 2021 

роки

Відділ по управлінню та 

приватизації комунального 

майна міської ради, 

департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради, комунальні 

підприємства міської ради 

Міський бюджет Міський бюджет - 100 Надано дозвіл на укладання договорів оренди 

приміщень комунальної власності 3 суб'єктам 

підприємницької діяльності площею 693,5 кв.м., 

переукладено договори оренди з 29 суб'єктами 

підприємницької діяльності площею 4 565,06 

кв.м. Укладено 1 договір купівлі-продажу 

нежитлового приміщення  площею 355,6 кв.м. 

Передано в оренду 18 земельних ділянок 

площею 13,6424 га, поновлено 4 договори 

оренди земельних ділянок площею 1,0940 га, 

продано 4 земельні ділянки, на яких 

розташовані об'єкти нерухомого майна площею 

0,8674 га.

Удосконалити інформаційну 

та ресурсну підтримку 

суб’єктів малого і середнього 

бізнесу 

2.1

Представниками департаменту взято участь у 5 

заходах підвищення кваліфікації,  підтримки 

підприємництва, інвестиційної та 

зовнішньоекономічної політики Export 

Promotion Office of Ukraine "GO ISRAEL "Зона 

вільної торгівлі України з Ізраїлем: нові 

можливості і перспективи для бізнесу"; курс 

вебінарів "Відкриті дані для держслужбовців"; 

USAID та Асоціація міст України "Відкритість 

громад: від правового регулювання діяльності 

до практичних кейсів інформаційних служб"; 

Israel's 8th International Webinar "Інклюзивні та 

розумні міста під час COVID-19"; URBAN 

TALKS Міські бесіди "Інвестиції в міські 

проєкти".

2.1.4. Участь у навчальних семінарах, тренінгах з

підвищення кваліфікації представників

органів місцевого самоврядування, які

відповідають за реалізацію державної

політики підтримки підприємництва, інвестиційної та 

зовнішньоекономічної

політики у місті

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100



2.1.6. Залучення підприємницьких структур до участі в 

закупівлях товарів, робіт, послуг за кошти міського 

бюджету

2019 – 2021 

роки

Виконавчі органи міської 

ради, комунальні 

підприємства міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Залучено більше 680 суб'єктів підприємницької 

діяльності до закупівель товарів, робіт, послуг за 

кошти міського бюджету на суму більше ніж  37 

млн. грн. 

2.1.7. Розробка та видання інформаційних довідників, 

буклетів, листівок з актуальних питань 

підприємницької діяльності

2019 – 2021 

роки

Виконавчі органи міської 

ради, громадські організації 

підприємців

Міський бюджет 20,0  0,0  0 -

2.1.8.Висвітлення через засоби масової інформації 

різноманітних питань підприємництва (телевізійні 

передачі тощо)

2019 – 2021 

роки

Виконавчі органи  міської 

ради, засоби масової 

інформації

Міський бюджет 50,0  0,0  100 Висвітлення інформації щодо різних питань 

підприємництва, публічних заходів відбувається 

на офіційному сайті Житомирської міської ради, 

Інвестиційному порталі Житомира, та на 

безкоштовних майданчиках в соцмережах.

2.1.9. Створення фонду нежитлових приміщень міської 

комунальної власності, виробничих площ, обладнання 

та іншого майна суб’єктів господарської діяльності, що 

пропонується для передачі  в оренду або для продажу в 

т.ч. з використанням системи Prozzoro. Продажі   

2019 – 2021 

роки

Відділ по управлінню та 

приватизації комунального 

майна міської ради, 

департамент економічного 

розвитку міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Створено перелік нежитлових приміщень 

комунальної власності, що пропонуються для 

продажу або передачі в оренду, який постійно 

оновлюється та розміщуєтьмя на офіційному 

сайті Житомирської міської ради та 

Інвестиійному порталі Житомира

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=1660

https://investinzhytomyr.com/category-

investment/orenda-mayna/

2.2.1. Організація діяльності "Школи малого і 

середнього бізнесу"

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Міський бюджет 20,0  0,0  0 З метою недопущення поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 даний захід 

не проводився

2.2.2. Залучення учнів, студентів, молоді до участі у 

міських заходах, спрямованих на розвиток 

підприємницьких навичок та підприємницького 

мислення

2019 – 2021 

роки

Департамент освіти міської 

ради, департамент 

економічного розвитку міської 

ради, управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту міської 

ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 0 Залучення учнів, студентів, молоді до участі у 

міських заходах, спрямованих на розвиток 

підприємницьких навичок та підприємницького 

мислення заплановано на друге півріччя 2021 р.

Удосконалити інформаційну 

та ресурсну підтримку 

суб’єктів малого і середнього 

бізнесу 

2.1

Залучити до зайняття 

бізнесом широкі верстви 

населення, підвищити 

професійний рівень суб’єктів 

господарської діяльності

2.2

2019 – 2021 

роки

2.2.3. Організація та проведення семінарів-тренінгів, 

"круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів 

господарської діяльності

З метою недопущення поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 

семінари/тренінги, "круглих столів", навчальні 

курс для суб'єктів господарської діяльності не 

проводились

40,0  0,0  0Міський бюджетДепартамент економічного 

розвитку міської ради



2.2.4.  Проведення заходів із підтримки місцевого 

виробника Made in Zhytomyr (організація ярмарків, 

виготовлення медійної та друкованої промоційної 

продукції)

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Міський бюджет 40,0  0,0  0 Проведення заходів із підтримки місцевого 

виробника Made in Zhytomyr  заплановано на 

друге півріччя 2021 р.

2.2.5. Проведення комплексу заходів по професійній 

орієнтації та переорієнтації незайнятого населення 

щодо започаткування власної справи у сфері малого і 

середнього бізнесу, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки незайнятого населення

2019 – 2021 

роки

Житомирський міський центр 

зайнятості

Фонд загально- 

обов’язкового державного 

соціального страхування 

України на випадок 

безробіття 

Фонд загально- 

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття 

В межах кошторису 

Житомирського 

міського центру 

зайнятості

100 Організовано курси основ ринкової економіки, 

оподаткування, правових аспектів 

підприємницької діяльності, бухгалтерського 

обліку, бізнес-планування,  проведено 4 

семінари та 2 вебінари - 40 осіб.

2.3.1. Сприяння розвитку   самозайнятості та підтримки 

підприємницької ініціативи безробітних з числа  

зареєстрованих осіб, які   виявили бажання провадити 

підприємницьку діяльність, шляхом виплати їм 

допомоги по безробіттю одноразово для організації 

такої діяльності

2019 – 2021 

роки

Житомирський міський центр 

зайнятості

Фонд загально- 

обов’язкового державного 

соціального страхування 

України на випадок 

безробіття 

Фонд загально- 

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття 

В межах кошторису 

Житомирського 

міського центру 

зайнятості

0 За січень-березень 2021 р. одноразова допомога 

по безробіттю  зареєстрованим безробітним для 

сорганізації підприємницької діяльності не 

надавалася.

2.3.2. Надання роботодавцям компенсації фактичних 

витрат на сплату єдиного внеску за працевлаштування 

осіб з числа недостатньо конкурентноспроможних на 

ринку праці, яким надано статус безробітного на нові 

робочі місця

2019 – 2021 

роки

Житомирський міський центр 

зайнятості

Фонд загально- 

обов’язкового державного 

соціального страхування 

України на випадок 

безробіття 

Фонд загально- 

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття 

В межах кошторису 

Житомирського 

міського центру 

зайнятості

100 Компенсацію виплат єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування отримав 1 роботодавець, який 

створимав нове робоче місце та працевлаштував 

1 безробітну особу, що має додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню.

Залучити до зайняття 

бізнесом широкі верстви 

населення, підвищити 

професійний рівень суб’єктів 

господарської діяльності

Стимулювати суб’єктів 

господарювання до створення 

нових робочих місць

2.2

2.3



2.3.3. Надання суб’єктам малого підприємництва 

компенсації фактичних витрат на сплату єдиного 

внеску за працевлаштування безробітних на нові робочі 

місця в пріоритетних видах економічної діяльності

2019 – 2021 

роки

Житомирський міський центр 

зайнятості

Фонд загально-

обов’язкового державного 

соціального страхування 

України на випадок 

безробіття 

Фонд загально-

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування України 

на випадок безробіття 

В межах кошторису 

Житомирського 

міського центру 

зайнятості

100 Компенсацію виплат єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування отримали 2 роботодавці, які 

працевлаштували 2 безробітних осіб, що   

працевлаштовані в пріоритетних видах 

економічної діяльності.
2.4.1. Співпраця з міжнародними фінансовими 

організаціями з метою залучення фінансових ресурсів 

для суб’єктів малого і середнього підприємництва

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, 

виконавчі органи міської 

ради, банківські установи, 

громадські організації 

підприємців,  підприємства

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Співпраця з офісом  просування експорту Export 

Promotion Office налагоджена. Субєкти 

господарювання постійно інформуються щодо 

проведення торгових місій, виставок. 

2.4.2. Консультування суб’єктів малого і середнього 

підприємництва з питань написання та подачі 

проектних заявок на отримання міжнародної 

фінансової підтримки 

2019 – 2021 

роки

КУ "Агенція розвитку міста" 

міської ради

Фінансування не потребу Фінансування не 

потребу

- 100  Консультування суб’єктів малого і середнього 

підприємництва з питань написання та подачі 

проєктних заявок на отримання міжнародної 

фінансової підтримки регулярно проводяться.

2.4.3. Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і 

середнього підприємництва за рахунок часткового 

відшкодування відсотків за користування кредитом на 

реалізацію бізнес-проектів тощо

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, КУ 

"Агенція розвитку міста" 

міської ради

Міський бюджет 1 000,0  - 100 З метою врегулювання питання щодо поєднання 

державної підтримки бізнесу за програмою 

«Доступні кредити 5−7−9%» з місцевою 

фінансовою підтримкою для суб'єктів 

мікропідприємництва та суб’єктів малого 

підприємництва рішенням міського 25.03.21 № 

107 внесення змін до рішення міської ради від 

18.06.2020 №1895 «Про затвердження 

Положення про відшкодування суб’єктам 

господарювання відсотків за 

короткостроковими та середньостроковими 

кредитами, що залучені у банківських 

установах».

Стимулювати суб’єктів 

господарювання до створення 

нових робочих місць

2.3

Надання фінансово-кредитної 

та технічної підтримки
2.4



2.5 Сприяти формуванню 

інфраструктури підтримки 

підприємництва

Підтримка існуючих та сприяння створенню нових 

об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у т. 

ч. бізнес-інкубаторів, центрів підтримки 

підприємництва, коворкінгових просторів на базі 

навчальних закладів міста

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, КУ 

"Агенція розвитку міста" 

міської ради

Інші кошти Інші кошти - 15 Вивчається питання щодо створення центру 

підтримки підприємництва. 

3.1.1. Організація та проведення “круглих столів”, 

бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків 

вакансій та інших представницьких заходів, що 

сприяють підприємницькій діяльності 

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, 

виконавчі органи  міської 

ради,

Житомирський міський центр 

зайнятості, 

громадські організації 

підприємців 

Міський бюджет 100,0  0,0  0 З метою недопущення поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 дані західи 

не проводилися

3.1.2. Визначення кращих підприємців міста за 

підсумками роботи у поточному році та проведення 

урочистої церемонії їх нагородження з нагоди Дня 

підприємця

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, 

виконавчі органи міської 

ради, Житомирська об’єднана 

державна податкова інспекція 

головного управління ДФС у 

Міський бюджет 50,0  0,0  0 Визначення кращих підприємців міста за 

підсумками роботи у поточному році та 

проведення урочистої церемонії їх 

нагородження з нагоди Дня підприємця 

заплановано на друге півріччя 2021 р.

3.1.4. Популяризація робітничих професій, 

працевлаштування в місті (виготовлення промоційних 

роликів, організація екскурсій на підприємства міста 

для учнів шкіл та професійно-технічних навчальних 

закладів)

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, 

департамент освіти міської 

ради

Міський бюджет, інші 

кошти

10,0  0,0  0 З метою недопущення поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 дані західи 

не проводилися

3.1.5. Проведення засідань міської координаційної ради 

з питань розвитку підприємництва

2019 – 2021 

роки

Міська координаційна рада з 

питань підтримки розвитку 

підприємництва, виконавчі 

органи міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 0 Засідання координаційної ради не проводилися.

3.1.6. Укладання угод про співпрацю з громадськими 

організаціями та об’єднаннями підприємців  

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 0 -

4.1.1. Співпраця з Офісом підтримки та залучення 

інвестицій UkraineInvest

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Постійно надається оновлена інформація щодо 

вільних вільних земельних ділянок (greenfield, 

brownfield), інвестиційних проєктів, надана 

продукція (каталог Invest in Zhytomyr Now) для 

розповсюдження серед потенційних інвесторів. 

4.1.2. Розвиток індустріального парку "Zhytomyr-East" 2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, КП 

"Центр інвестицій" міської 

ради

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 0 Рішенням міської ради від 25.03.2021 № 106 

прийнято зміни до бюджету громади, яким 

передбачено виділення коши=тів з місцевого 

бюджету у сумі 2,2 млн. грн. на розвиток 

індустріального парку за рахунок 

співфінансування коштів з Державного фонду 

регіонального розвитку, в рамках проєкту 

"Будівництво індустріального парку по шосе 

Київському в м. Житомирі".

4.2.1. Організація та проведення форумів, конференцій, 

конкурсів "Битва Start-up"

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку міської ради, вищі 

навчальні заклади міста

Інші кошти 50,0  0,0  0 З метою недопущення поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 даний захід 

не проводився

4.2.2. Налагодження співпраці наукових установ та 

суб’єктів малого і середнього бізнесу в реалізації 

проектів по розробці та впровадженню інноваційної 

продукції, технологій, ноу-хау

2019 – 2021 

роки

Вищі навчальні заклади, 

департамент економічного 

розвитку міської ради, 

виконавчі органи міської 

ради, громадські організації 

підприємців, підприємства 

тощо

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 0 Пропозиції щодо співпраці не надходили.

4.1

Налагодити партнерські 

відносини між міською 

владою та бізнесом

3.1

Сприяти покращенню 

інвестиційного клімату 

Організація подій, 

спрямованих на підтримку 

інноваційних ідей та 

стартапів



4.3.1. Налагодження співпраці з Офісом просування 

експорту Export Promotion Office. Сприяння участі 

суб'єктів МСП в торгових місіях, виставках.

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку

Міський бюджет, інші 

кошти

50,0  0,0  0 Співпраця з офісом  просування експорту Export 

Promotion Office налагоджена. Субєкти 

господарювання постійно інформуються щодо 

проведення торгових місій, виставок. 

4.3.2. Поширення інформації про житомирських 

виробників

2019 – 2021 

роки

Департамент економічного 

розвитку

Фінансування не потребує Фінансування не 

потребує

- 100 Каталог Invest in Zhytomyr Now поширюється 

серед бізнес кіл, інформація щодо 

Житомирських виробників опубліковується на 

офіційній сторінці департаменту у  Facebook, 

Інвестиійному порталі Житомира.

Сприяння експортній 

діяльності МСП

4.1


